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HOTĂRÂREA NR.123 
din 28 iunie 2018 

privind modificarea Procedurii prevăzută în Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a pieţei centrale agroalimentare din oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local nr.153/28.11.2016 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Domeniul Public şi Privat,

Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară, Biroul Buget, Finanţe, Contabilitate, Contabilitatea 
Veniturilor; 

• Adresa S.C. Buftea Admin Cons S.R.L. nr. 961 /2018, înregistrată la Primăria
oraşului Buftea cu nr. 5711 /2018, prin care solicită modificarea Regulamentului de 
administrare al parcărilor publice din oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului local nr.153/28.11.2016 privind aprobarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a pieţei centrale agroalimentare din oraşul Buftea; 

• Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Buftea;
În conformitate cu prevederile:

• Art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; 

• Hotărârii Guvernului nr. 1334/2004 - privind modificarea şi completarea unor
hotărâri ale guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele 
agroalimentare; 

• Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat de Hotărârea 
Guvernului nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 71 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordonanţei Guvernului nr. 99 /2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor
de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 36 alin. (1 ), alin. (2) lit. (c) lit. (d), alin. (6) lit. (a) pct. 19, alin. (9) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Adoptă prezenta, 

H O T Ă R Â R E

Art.1. - (1) Se aprobă modificarea Procedurii privind modul de administrare şi 
încasare a tarifelor/taxelor pentru tarabe/boxe/mp în Piaţa Centrală Agroalimentară 
Buftea, prevăzută în Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei 
centrale agroalimentare din oraşul Buftea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local 
nr.153/28.11.2016. 
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